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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา กบ 381  วิชา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั และกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

สาขากายภาพบาํบดั 

คณะกายภาพบาํบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 

 

 

หมวดที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
กบ 381  วิชา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั  และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

PX 381  Physical Therapy Professional Ethics and Related Laws 

2. จํานวนหน่วยกิต 

1 (1-0-2) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ (กายภาพบาํบดั) 

หมวดวิชาชีพกายภาพบาํบดั กลุ่มการบริหารจรรยาบรรณและการวิจัยทางกายภาพบาํบัด 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  วิชัยวงศ์ kanokwan@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก 

  และอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ ดร.พีรยา  เตม็เจริญสขุ peeraya@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารอง 

พันตรีประพล  อยู่ปาน สาํนักงานอยัการพิเศษ อาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.จิราภรณ ์ วรรณะปะเข jirabhorn@g.swu.ac.th อาจารย์ผู้สอน 

   

5. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1/ ปีการศกึษา 2564  สาํหรับนิสติช้ันปีที่ 3 

  

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   –ไม่มี- 

 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite)  –ไม่มี- 

 

8. สถานทีเ่รียน 

คณะกายภาพบาํบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วนัที่จดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

7 เมษายน 2564  

 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวิชา 
เพ่ือให้นิสติ 

1. บอกบทบาทและหน้าที่ของนักกายภาพบาํบดัได้ (1.1, 1.2, 2.3) 

2. อธบิายความสาํคัญในการรักษามาตรฐานของวิชาชีพ (1.1, 1.2) 

3. อธบิายแนวทางในการปฏบิตัิตนต่อสงัคมในฐานะนักกายภาพบาํบดั ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตามหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ (1.1, 1.2) 

4. อธบิายหลักจริยธรรมควบคู่กบัหลักการรักษาทางวิทยาศาสตร์ในการบาํบดัรักษาผู้ป่วย (1.1, 

1.2, 2.3, 3.1) 

5. อธบิายความสาํคัญและรายละเอยีดของพระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาํบัด และ

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลได้ (2.3, 3.1, 4.4) 

6. อธบิายความสาํคัญและรายละเอยีดของพระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาติ และพระราชบัญญัติอื่นๆ 

ตลอดจนสทิธพ้ืินฐานที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิัติงานทางกายภาพบาํบดัได้ (2.3, 3.1, 4.4) 

7. วิเคราะห์ประเดน็ปัญหาทางด้านกฎหมาย และคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ

กายภาพบาํบดัได้ (1.1, 1.2, 2.3, 3.1, 4.4) 

 
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงตามผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพ 

 
2. จํานวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย/สมัมนาเชิง

บรรยาย 
สอนเสริม 

ปฏิบติัการ/สมัมนาเชิง

ปฏิบติั 
ศึกษาดว้ยตนเอง 

12 ชม./ 

ภาคการศึกษา 

สมัมนา 3 ชม./      

ภาคการศึกษา   

ตามความต้องการของ

นิสติเฉพาะราย 
- 

15 ชม. 

 

3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

- อาจารย์ประจาํรายวิชา ประกาศเวลาในการให้คาํปรึกษาในช่ัวโมงแรกของการแนะนาํ

รายวิชา  

- อาจารย์จัดเวลาให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม (เฉพาะกลุ่มที่ต้องการ)         

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทาง

ปัญญา 

4.ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ   

ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะ

การวิเคราะห์

เชิงตัวเลข

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทกัษะการปฏบิตัิ   

ทางวิชาชีพ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
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หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่พัฒนา 

ส่งเสริมให้นิสติสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและดาํเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบร่ืน และเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมส่วนรวม โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่พัฒนาดังต่อไปนี้  

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรณยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิ

พ้ืนฐานที่เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบติังานทางกายภาพบาํบดั 

2. แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม เช่น มีวินยั มีความรบัผิดชอบ ซ่ือสตัย์

สุจริต เสียสละ และสามารถจัดการกับปัญหาคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจที่

เหมาะสม 

3. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

4. ไม่ประเมิน 

5. ไม่ประเมิน 

 

1.2  วิธกีารสอน 

 1. สอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดการเรียนการสอน เช่น 

ความมีระเบียบวินัย ซื่อสตัย์ เสยีสละ  ความรับผดิชอบต่อหน้าที่และการกระทาํของตนเอง การเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การเคารพสทิธผู้ิป่วย สทิธมินุษยชน สทิธเิดก็ สทิธผู้ิบริโภค   

 2. สอดแทรกประเดน็ปัญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพและการปฏบิตังิานในวิชาชีพ ในช่ัวโมงสมัมนา 

เพ่ือการฝึกคิดวิเคราะห์ ให้เหตุผลและแก้ไขปัญหาในแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม 

 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการสอบบรรยายและการสมัมนา 
2. ประเมินจากพฤติกรรมความรับผดิชอบในหน้าที่ การเข้าช้ันเรียน และการส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

3. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในช้ันเรียน 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 
2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่พัฒนา 

กาํหนดผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ดังนี้ 

1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. มีความรูที้่เป็นปัจจุบนัในสาขาวิชาชีพและสาขาวิชาอ่ืนที่เกีย่วขอ้ง 
4. ไม่ประเมิน 
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5. ไม่ประเมิน 

 

2.2  วิธกีารสอน 

1. ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งการบรรยาย ร่วมกบัการสมัมนา การอภิปราย การ

ค้นคว้า การวิเคราะห์  

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จัดให้มีการใช้หัวข้อ

ปัญหา กรณศีกึษาจากเหตุการณจ์ริง 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 
1. สอบภาคทฤษฎี 

2. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการสัมมนา 

การอภิปราย 

3. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่พัฒนา 

  นิสติได้รับการพัฒนาด้วยการการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ให้นิสติคดิวิเคราะห์อย่างเป็น

ระบบ โดยกาํหนดผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา ดังนี้ 

1. สามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองใหมี้ความรู ้ความสามารถเพิม่ข้ึน      

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและความรู้อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้เกดิผลลัพธท์ี่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการทางกายภาพบาํบัด 

4. ไม่ประเมิน 

 
3.2  วิธกีารสอน 

1. ส่งเสริมให้เกดิเจตคติที่ดีในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 
2. สมัมนากรณศีึกษา และการใช้ทกัษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  

3. มอบหมายงานที่ มุ่งให้นิสิตได้เรียนรู้และค้นคว้า หรือนําเสนอรายงานที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
กายภาพบาํบัดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

 
3.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินผลจากการแสดงความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 

ในการสมัมนา การอภิปราย 

2. ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน 
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4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่พัฒนา 

นิสติได้รับการพัฒนาให้สามารถปรับตัวและมีปฏสิมัพันธอ์ย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถทาํงาน

ร่วมกนัได้  มีความรับผดิชอบในการปฏบิัติหน้าที่และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง  โดยกาํหนดผลการเรียนรู้

ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ ดังนี้ 

1. ไม่ประเมิน 

2. มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3. ไม่ประเมิน 

4. มีความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ ต่อสงัคม รบัผิดชอบในการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเอง วิชาชีพ 

องคก์ร 

4.2  วิธกีารสอน 

1. จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ใช้รูปแบบของกจิกรรมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิด

การอภิปรายวิเคราะห์ปัญหา การแสดงความคิดเห็น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับ

ผู้เรียน และผู้เรียนกบัผู้สอน  

2. จัดกจิกรรมหรือสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวกบัการพัฒนาวิชาชีพ องค์กรและสงัคม 

3. จัดให้มีการมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบในการเรียนรู้และ

พัฒนาตนเอง 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

1. ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

  2. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสติในขณะร่วมการสมัมนา 
  3. ประเมินจากผลรายงานรายบุคคลและของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 
  4. การประเมินตนเองของผู้เรียน 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 
1. ไม่ประเมิน 

2. ไม่ประเมิน 

3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในการพูด การเขียน และสามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาํเสนอที่เหมาะสม 

5.2  วิธกีารสอน 

1.  มอบหมายงาน รายงาน กรณศีึกษา รวมถงึการนาํเสนอผลงานในรายวิชาโดยให้นิสติได้ใช้ทกัษะ

การสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสทิธภิาพ 

 
5.3  วิธกีารประเมนิผล 

1.  ประเมินจากการอภปิรายร่วมกนัในช้ันเรียน  
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2.  ประเมินจากความสามารถในการนาํเสนอ การอภปิราย รายงาน กรณศีึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้

ทกัษะการสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

3. การประเมินตนเองของผู้เรียน



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบดั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

ครั้
งที่

 วนัที่ทําการ

เรียนการสอน

จริงในคณะฯ 
เวลา 

บ
รร
ยา
ย 

ป
ฏ
ิบั
ติ 

สัม
มน

าเ
สริ

มบ
รร
ยา
ย 

สัม
มน

าเ
สริ

มป
ฏ
ิบัต

ิ 

ป
ระ
เม
ิน
ใน
ชั้น

เรี
ยน

 

สอ
บ
บ
รร
ยา
ย 

สอ
บ
ป
ฏ
ิบั
ติ 

จํา
น
วน

ชั่ว
โม
งที่

ใช้
ใน
กา
รเ
ตรี

ยม
คว

าม

จํา
น
วน

นิ
สิต

 

จํา
น
วน

อา
จา
รย์

 

สัด
ส่ว

น
อา
จา
รย์

 :นิ
สิต

 

หัวข้อ 

ผู้สอน 
สถานที่ / 
ห้องเรียน 

สื่อการสอน 

อาจารย์

พเิศษ 
อาจารย์   

 

1 
พฤ 20 พ.ค. 
64 

10.00-
10.30 

          
  

          แนะนาํรายวิชา    
กนกวรรณ 
วิชยัวงศ ์

  online 
โปรแกรม 

Moodle เอกสาร 
มคอ.3 

 

    
10.30-
11.00 

0.5         

  

    77 1 77 

1. ความรู้เกี่ยวกบักฎหมายทัว่ไป 
(องคป์ระกอบของกฎหมาย ลาํดบัศกัดิ์ของ
กฎหมาย ลายลกัษณ์อกัษรการบงัคบัใชแ้ละ
การยกเลิกกฎหมาย) 

พนัตรี 
ประพล 

    

online 
โปรแกรม 

Moodle, เอกสาร
การสอน 

 

    
11.00-
12.00 

1               78 1 78 
2. กฎหมายวิชาชีพกายภาพบาํบดัและ
กฎหมายลาํดบัรองที่สาํคญั  

     

2 
พฤ 27 พ.ค. 
64 

10.00-
12.00 

2               77 1 77 
2. กฎหมายวิชาชีพกายภาพบาํบดัและ
กฎหมายลาํดบัรองที่สาํคญั (ต่อ) 
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3 พฤ 17 มิ.ย. 64 
10.00-
12.00 

2               77 1 77 3. จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ     

4 พฤ 24 มิ.ย. 64 
10.00-
12.00 

2               77 1 77 
4. ความรับผิดทางแพง่และอาญาเกี่ยวกบั
การประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั 

    

5 พฤ 1 ก.ค. 64 
10.30-
11.30 

          1   5.5       สอบทฤษฎี 1 (หวัขอ้ที่ 1, 2, 4)  
กนกวรรณ 
วิชยัวงศ ์

นกัวิชาการ 301, 302  

    
11.30-
12.00 

0.5               77 1 77 5. สิทธิผูป้่วย  

พนัตรี 
ประพล 

  

       

6  พฤ 8 ก.ค. 64  
10.00-
12.00 

2               77 1 77 
6. กฎหมายสถานพยาบาลและกฎหมาย
ลาํดบัรองที่สาํคญั 

    

online 
  

โปรแกรม 
Moodle, เอกสาร

การสอน 
  

 

7 พฤ 15 ก.ค. 64 
10.00-
11.00 

1               77 1 77 
6. กฎหมายสถานพยาบาลและกฎหมาย
ลาํดบัรองที่สาํคญั (ต่อ) 

     

    
11.00-
12.00 

1               77 1 77 7. กฎหมายสุขภาพแห่งชาติ     

 

8 พฤ 22 ก.ค. 64 
10.00-
12.00 

                    
Active learning: Formative feedback การ
สอบครั้งที่ 1  และมอบหมายงานสัมมนา 

 
กนกวรรณ  
วิชยัวงศ ์

 301  

 9 พฤ 29 ก.ค. 64 
10.00-
12.00 

                      
Active learning: เตรียมสัมมนา (ปรึกษา
อาจารย)์ 
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10 พฤ 2 ก.ย. 64 
11.00-
11.30 

          0.5   3       สอบทฤษฎี 2 (หวัขอ้ที่ 6)            
กนกวรรณ  
วิชยัวงศ ์

นกัวิชาการ      301, 302  

11 พฤ 9 ก.ย.64 
11.00-
11.30 

          0.5   3.5       สอบทฤษฎี 3 (หวัขอ้ที่  3, 5, 7)   
กนกวรรณ 
วิชยัวงศ ์

นกัวิชาการ 301, 302   

12 พฤ 16 ก.ย.64 
10.00-
12.00 

                      Active learning (เตรียมสัมมนา)            

13 พฤ 23 ก.ย.64 
9.00-
12.00 

    3         3 77 2 39 

พรบ.ผูสู้งอาย ุพรบ.ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พรบ.อื่นๆ และสิทธิ
พื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบตัิงานทาง

กายภาพบาํบดั และกรณีศึกษา 

  
กนกวรรณ 
วิชยัวงศ ์

จิราภรณ์ online 
สื่อโสตฯ  

คอมพิวเตอร์  
 

รวมชั่วโมงเรียน - สอน 12 0 3 0 0 2 
  
0 

  
15          
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ 

กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

 

สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

 

1, 2, 3 

คุณธรรมจริยธรรม 

1.1, 1.2, (1.3) 

 

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี และ

การสมัมนา 

 - ประเมินจากพฤติกรรมความ

รับผดิชอบในหน้าที่ การเข้าช้ันเรียน 

และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

 - ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมและการแสดงออกในช้ันเรียน 

 - การประเมนิตนเองของผู้เรียน 

ตลอดการ

จดัการเรียน

การสอน 

15% 

1, 2, 3 
ความรู้ 

2.3 

 - สอบภาคทฤษฎี 

 - ประเมินผลจากการแสดงความรู้

ความเข้าใจ ความสามารถในการคดิ

วิเคราะห์ ในการสมัมนา การอภิปราย 

- ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

- การประเมนิตนเองของผู้เรียน 

 

1ก.ค.64 

2 ก.ย.64 

9 ก.ย.64 

23 ก.ย.64 

 

 

62.5% 

2, 3 
ทกัษะทางปัญญา 

3.1 (3.3) 

- ประเมินผลจากการแสดงความรู้

ความเข้าใจ ความสามารถในการคดิ

วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ในการ

สมัมนา การอภิปราย 

- ประเมินผลรายงาน ช้ินงานที่กาํหนด 

- การประเมนิตนเองของผู้เรียน 

23 ก.ย.64 

 

 

15% 

2, 3 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

4.4 (4.2) 

 - ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันใน

ช้ันเรียน 

 - ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสิตในขณะร่วมการ

สมัมนา 

 - ประเมินจากผลรายงานรายบุคคล

และของกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

- การประเมนิตนเองของผู้เรียน 

23 ก.ย.64 

 
5% 
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กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมิน* 

2, 3 

ทกัษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (5.3) 

- ประเมินจากการอภิปรายร่วมกนัใน

ช้ันเรียน  

- ประเมินจากความสามารถในการ

นาํเสนอ การอภิปราย รายงาน 

กรณศีึกษาในรายวิชา โดยให้ใช้ทกัษะ

การสื่อสารและทกัษะทางเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

- การประเมนิตนเองของผู้เรียน 

 

23 ก.ย.64 

 
2.5% 

- ทกัษะการปฏบิัติ              

ทางวิชาชีพ 

ไม่ประเมิน - - 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูใ้นเคร่ืองหมาย ( ) หมายถงึ ความรบัผิดชอบรอง 

    * ประเมินตามรายละเอียดของแผนการสอน 

 

 การประเมินผล 
 กิจกรรมท่ี 1  สอบข้อเขียน        60%  
 
 คร้ังท่ี 1               30% 

หัวข้อ  1. ความรู้ เกี่ยวกบักฎหมายทั่วไป (องค์ประกอบของกฎหมาย ลาํดับศักด์ิ

ของกฎหมาย ลายลักษณอ์กัษรการบังคับใช้และการ ยกเลิกกฎหมาย) 

2. กฎหมายวิชาชีพกายภาพบาํบดัและกฎหมายลาํดับรองที่สาํคัญ 
4.  ความรับผดิทางแพ่งและอาญาเกี่ยวกบัการประกอบวิชาชีพกายภาพบาํบดั 
 

 คร้ังท่ี 2               15% 
 หวัขอ้  6. กฎหมายสถานพยาบาลและกฎหมายลาํดับรองที่สาํคัญ 
 
 คร้ังท่ี 3              15% 

หัวข้อ  3. จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

5. สทิธผู้ิป่วย 

7. กฎหมายสขุภาพแห่งชาติ 
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 กิจกรรมท่ี 2  สัมมนา         25%  
   หวัขอ้กรณีศึกษา  
    
 กิจกรรมท่ี 3  รายงาน         15%  
   หวัขอ้กรณีศึกษา             5% 

  หวัขอ้สาระสาํคญัของพรบ.และสิทธิต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  10% 
 

        รวม    100%
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การพิจารณาตดัเกรด 

 1.  นิสิตตอ้งมาเรียนไม่นอ้ยกวา่ 80% ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธ์ิสอบและรับการประเมิน 
2.  นิสิตตอ้งไดค้ะแนนการสอบภาคทฤษฏีร้อยละ 50  ข้ึนไปจึงถือวา่สอบผา่น และตอ้งไดเ้กรด C เป็น
อยา่งนอ้ย 
 

 ตดัเกรดแบบอิงเกณฑ ์โดยมีเกณฑก์ารตดัเกรดตามช่วงคะแนนดงัน้ี 
 A = 100-80.0  B+ = 79.9-75.0  B = 74.9-70.0   C+ = 69.9-60.0 
 C = 59.9-50.0  D+ = 49.9-45.0  D = 44.9-40.0     E = 39.9-0 
 

 

หมวดที่ 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.1 สภากายภาพบาํบัด. กฎหมายน่ารูท้างกายภาพบาํบดั. 2552 

1.2 คณะอนุกรรมการฝ่ายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบัด (วาระปี พ.ศ. 2554-2557) สภา

กายภาพบาํบดั. คําอธิบายจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพกายภาพบาํบดั. พิมพ์คร้ังที่ 1: บริษัทสมานมิตร

การพิมพ์ 2003 จาํกดั, 2555 

1.3  พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบาํบัด  

1.4  ข้อบังคับสภากายภาพบาํบัดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

กายภาพบาํบดั 

1.5  พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 

1.6  พระราชบัญญัติสขุภาพแห่งชาต ิ

1.7  คาํประกาศสทิธผู้ิป่วย 

2. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
2.1 เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อในแผนการสอน  

2.2 เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวข้องกบักฎหมายอื่นๆ หรือสทิธต่ิางๆ ที่เกี่ยวข้องกบักายภาพบาํบดั เช่น  

พระราชบัญญัติผู้สงูอายุ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้บริโภค พระราชบญัญัติสขุภาพจิตแห่งชาติ  พระราชบัญญัติหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

สทิธผู้ิป่วย สทิธมินุษยชน สทิธเิดก็ สทิธผู้ิบริโภค 

2.3 เวบ็ไซด์สภากายภาพบาํบัด 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนของผู้สอน โดยทมีผู้ร่วมสอน  

- ผลสมัฤทธิ์เชิงคุณภาพของงานที่มอบหมาย การสมัมนา สามารถตอบวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- การประมวลความคิดเหน็ของนิสติ การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปัญหา อปุสรรค แนว

ทางแก้ไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาต่อไป 

- ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติรุ่นต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินรายวิชา 

การดำเนินการปรับปรุง 
ความต้องการการสนับสนนุ 

จากสาขาวิชา/คณะ 
 

 ไม่มีข้อเสนอแนะจากนิสติ 

 

 

- 

 

             - 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
- ส่งข้อสอบและแบบประเมนิการสมัมนาให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนพิจารณาก่อนการสอบและการ

สมัมนา 

- การกาํหนดเกณฑป์ระเมินการสมัมนา/รายงาน การนาํเสนอหน้าช้ันเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย 

และพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- ตัดเกรดในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสตูรและคณาจารย ์

- มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์รายวิชาหลังการเรียนการสอนทั้งจากอาจารย์และนิสติ  

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- อาจารย์ผู้ประสานงานช้ีแจงเร่ืองวิธกีารเรียนแบบ online ให้นิสติทราบ และเน้นเร่ืองการเตรียม

ตัวสอบตามที่กาํหนดไว้ในตารางสอน  

- นาํข้อคดิเหน็ของนิสติมาประมวลเพ่ือจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ที่ต้องปรับปรุง โดยนาํไปปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบฯ 


